
 
 

 

 

Zápis ze 111. schůze VV ŠSČR 

Praha, 13. září 2016 
 

Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jan Malec, Martin Petr, Rostislav Svoboda 

 

Omluven: Petr Pisk, Jiří Havlíček 

 

Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Milan Petras (sportovní sekretář ŠSČR), Jan Kolašín 

(sekretář ŠSČR), Radim Borůvka (webmaster ŠSČR), Miroslav Veselý (manažer Šdš). 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele 
zápisu 

 

Schůzi zahájil ve 14:00 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem 

Viktor Novotný. Předseda vyřídil pozdravy od předsedy RK Zdeňka Urbana, s kterým jednal před 

schůzí, omluvu od J. Židů (SKŠ) a přivítal nového zaměstnance ŠSČR R. Borůvku.  

 

2. Schválení zápisu ze 110. schůze VV ŠSČR   
 

Usnesení 111/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 110. schůze VV ŠSČR. 

 

Příloha 1: Zápis ze 110. schůze VV ŠSČR 
 

3. Schválení programu 111. schůze VV ŠSČR 
 

  Bod programu Předkladatel 
1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 

2 Schválení zápisu 110. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

3 Schválení programu 111. schůze VV ŠSČR V. Novotný 

4 Přehled usnesení per rollam V. Novotný 

5 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 

6 Kontrola úkolů F. Štross 

7 Odvolání ŠK Joly Lysá nad Labem V. Novotný 

8 Změna webu ŠSČR J. Havlíček 



 
 

 

 

9 Zpráva o projektu LearningChess F. Štross 

10 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 

11 Projekt Šachy do škol M. Veselý 

12 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 

13 Zpráva předsedy KMK J. Kolašín 

14 Zpráva předsedy STK J. Malec 

15 Zpráva předsedy LK V. Novotný 

16 Rozpočet administrativní práce komisí V. Novotný 

17 Finanční podpora oslav roku Věry Menčíkové V. Novotný 

18 Zpráva sekretariátu F. Štross 

19 Zpráva předsedy OK F. Štross 

20 MČR v bleskovém šachu 2016 F. Štross 

21 Různé   

22 Závěr   

 

Usnesení 111/2: VV ŠSČR schvaluje program 111. schůze VV ŠSČR. 

4. Přehled usnesení per rollam 

 Usnesení per rollam v období 19. 7. - 12. 9. 2016: 

1) VV ŠSČR schválil položkový rozpočet kapitoly V10.9 Projekt Šachy do škol. 

2) VV ŠSČR schválil Jednací řád VV ŠSČR. 

3) VV ŠSČR schválil dotaci pro MČR tělesně postižených 2016 ve výši 10.000 Kč. 

4) VV ŠSČR udělil vzhledem k okolnostem výjimku Petru Hejnarovi z oddílu Agentura GARDE Calcio 

Olomouc a povolil mu možnost přestupu během přestupního termínu. 

5) VV ŠSČR udělil v souladu s čl. 5, odst. 3 výjimku z územního zařazení pro TJ Slovan Varnsdorf, z.s. 

z Ústeckého kraje do Šachového svazu Libereckého kraje. 

6) VV ŠSČR schválil předložený Soutěžní řád s účinností od 1. 9. 2016. 

7) VV ŠSČR schválil proplacení faktury za Evropský klubový pohár 2016 ve výši 8.790 euro. 

Úkol 111/1: Přefakturovat 1. Novoborskému ŠK náklady za Evropský klubový pohár 2016 – 

sekretariát. 

Příloha 2: Položkový rozpočet projektu Šachy do škol 

Příloha 3: Jednací řád VV ŠSČR 



 
 

 

 

Příloha 4: Soutěžní řád ŠSČR 

5. Zpráva předsedy ŠSČR 

Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 

Financování sportu a MŠMT – 800 mil. Pro kluby 
Expertní komise připravily úpravy dotačních programů, které by měly platit následující 4 roky. 
Konečné schválení se posunulo na konec září, během října by měly být přijímány žádosti. Zatím se 
zdá, že ŠSČR by si měl drobně polepšit, ale stát se může ještě leccos. Podstatné je, aby kluby žádaly 
v programu 8, kde se nyní hovoří o alokaci 800mil. Kč, menším počtu potřebných dětí (snad dokonce 
jen 12), kontrole dle jmenných seznamů, rozdělení na děti registrované ve svazu a účastnící se 
pravidelně mistrovských soutěží a ostatní, širší možnosti využití dotace atd. Při našem počtu mládeže 
by to mohlo přinést do šachu od státu několik milionů korun navíc, o které letos, bohužel, řada klubů 
ani nepožádala, MŠMT dotovalo každé dítě 1000 Kč. K pomoci s podáním žádosti budou připraveni 
např. proškoleni pracovníci okresních ČUS. 
 
U reprezentace se uvažuje o zrušení pořadníku sportů TOP a rozdělení sportů na skupiny, kde 
prioritou jsou úspěšné olympijské sporty. Šachy jako sport s širokou členskou základnou a uznáním 
Mezinárodního olympijského výboru by měly mít v systému své důstojné místo. Finanční dopad na 
podporu reprezentace a talentované mládeže je ale nejasný, důležité bude, kolik MŠMT přidělí 
jednotlivým skupinám peněz (aktuálně jsme v poslední podporované skupině TOP měli 2% 
z celkového objemu na cca 20 sportů, takže horší by to určitě být nemělo). Nejdůležitějším 
parametrem zůstává úspěšnost ve sledovaných soutěžích. 
    
Český olympijský výbor 
Sporty nezařazené na program OH a sportovní instituce a organizace (tzv. složka ČKSOI) mají ze 
Stanov ČOV na Plénu ČOV 14 zástupců, které volí VH ČKSOI, která je naplánovaná na 27. 9. 2016. 
Podal jsem kandidaturu. Volební Plénum ČOV proběhne 26. října. Post předsedy by měl obhajovat Jiří 
Kejval. Vzhledem k aktuálnímu nejasnému vývoji prosím o pružnější zmocnění týkající se kandidatur 
do orgánů ČOV. 
   
V říjnu by měl ŠSČR přijít 3. splátka ze sázek a loterií. Vzhledem k sázení na MS ve fotbale a OH v Riu 
je očekávaná rekordní výše. Poslední splátka přijde v lednu 2017, poté půjdou peníze už jen přes 
MŠMT. 
 
Usnesení 111/3:  VV ŠSČR zplnomocňuje svého předsedu Viktora Novotného, aby se dle svého 
uvážení ucházel o volené funkce v Českém olympijském výboru.   

Aktivity předsedy 
Vedle aktivit výše zmíněných jsem se dvakrát zúčastnil jednání Komise neolympijských sportů ČOV a 
věnoval se dotačním programům. Měli jsme schůzku pracovní skupiny pro profesionalizaci ŠSČR. Díky 
klidnějšímu letnímu režimu jsem se konečně dostal i k práci Legislativní komise. 



 
 

 

 

 
Usnesení 111/4:  VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu předsedy ŠSČR. 
     

6. Kontrola úkolů 
 

F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.  

 

Usnesení 111/5: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 

7. Odvolání ŠK Joly Lysá nad Labem 
 

O odvolání ŠK Joly Lysá nad Labem informoval V. Novotný. 

Rozšířená STK ŠSČR schválila pokuty za uplynulý soutěžní ročník na svém zasedání 15. 5. 2016 
v Havlíčkově Brodě, přičemž uložila oddílu ŠK JOLY pokutu v souhrnné výši 4500 Kč za nedostavení se 
hráče k utkání ve dvou případech. Komise hlasovala i o variantě snížit pokutu v jednom z prohřešků 
na polovinu, což neprošlo poměrem hlasů 8:12 a poměrem 13:6 byla potvrzena pokuta v maximální 
výši.  
 
8. 6. 2016 odeslal vedoucí soutěže odvolateli Oznámení o uložení pokuty. V oznámení je chyba 
v součtu pokut za 2 prohřešky, kdy je místo 4500 Kč uvedeno 5500 Kč. Tento překlep byl vysvětlen a 
opraven a není předmětem zkoumání. 
  
VV ŠSČR obdržel odvolání proti rozhodnutí STK ŠSČR o udělení pokuty ve výší 2500 Kč za kontumaci 4. 
šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (9. kolo 2. liga C - ŠK JOLY Lysá nad 
Labem „D“) datované 19. 6. 2016. Odůvodnění se opírá o skutečnost, že hráč se k utkání dostavil 
alespoň opožděně (35 minut po limitu), a tedy nešlo o manipulaci se sestavou a poškození soupeře, 
dostatečným postihem je kontumace partie, udělená pokuta 2500 Kč je nepřiměřená. 
 
10. 8. 2016 obdržela VV ŠSČR stanovisko STK ŠSČR, které připomíná, že výše pokuty byla debatována 

už na rozšířené STK, která se většinou svých členů rozhodla pro plnou výši pokuty. Opožděné 

dostavení se označuje stanovisko za polehčující okolnost v tom smyslu, že kapitán družstva při 

odevzdání sestavy nemusel skutečně vědět, že hráč se nedostaví včas, a nešlo by tedy o záměrnou 

manipulaci. Nicméně pro neuložení pokuty by bylo potřeba, aby nedostavení se včas bylo způsobeno 

omluvitelnými důvody, přičemž omyl hráče ohledně místa konání zápasu takovým důvodem podle 

STK být nemůže.    

Platné předpisy 

Soutěžní řád uvádí v čl. 3.6.4.: 



 
 

 

 

... Družstvo musí nastoupit k utkání v pořadí dle sestavy od první šachovnice. Sestava může obsahovat 

i nižší počet hráčů (min. však polovinu z předepsaného počtu), v takovém případě jsou šachovnice 

obsazovány hráči od první do tolikáté, kolik hráčů sestava obsahuje. 

... Nedostavení se hráče sestavy k partii do 1 hodiny od stanoveného začátku partie je posuzováno 

jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z toho důsledky. Hráč, který je v průběhu soutěžního ročníku 

v jednom družstvu takto kontumován podruhé, nesmí už nastoupit v dalších utkáních tohoto družstva 

do konce soutěže. 

ŘO vyvozuje důsledky v Rozpisu soutěže v čl. 6.6.: 

6.6. Za kontumaci šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, bude družstvo 

pokutováno, a to do částky podle vzorce (9-n) x Z, kde n je číslo šachovnice a Z je pro 1. ligu 1.000,- Kč 

a pro 2. ligu 500,- Kč. Pokuta bude uložena za každou takovou kontumaci, pokud nedostavení se 

hráče k partii nebylo zaviněno omluvitelnými důvody. 

Podle čl. 6. 10. rozpisu soutěží předepisuje vedoucí soutěže pokuty vždy v plné výši. A dále „Uložení 
pokuty schvaluje rozšířená schůze STK ŠSČR po skončení soutěží, přičemž může na základě vyjádření 
družstva k dané pokutě, takto předepsanou pokutu schválit, snížit, případně i zcela prominout.“ 
 
Zašle-li družstvo vyjádření k pokutě, může být tedy pokuta schválena, snížena či i zcela prominuta. 
Zde se rozšířená STK zabývala vyjádřením družstva a došla k rozhodnutí pokutu nesnížit.  
 
Z podaného odvolání vyplývá, že se odvolatel domnívá, že pokuta by mu měla být snížena právě 
proto, že hráč dorazil a že tedy nešlo o úmyslnou manipulaci. Nicméně aktuální sazebník pokut již u 
tohoto prohřešku v podstatě vůbec neřeší, zda jde o úmyslnou manipulaci, jen trestá každý takový 
prohřešek, pokud nastane, a to podle čl. 6.10 rozpisu soutěže maximální sazbou pokuty, která je 
zároveň stupňována v závislosti na tom, na které šachovnici k prohřešku dojde.  
 
V posuzovaném případě hráč sice dorazil, ale bylo to po čekací době. Z hlediska správného rozsazení 
hráčů podle čl. 3.6.4 SŘ nemá opožděný příjezd hráče význam – hráč neměl být do sestavy nasazen, 
měly se utkat jiné dvojice a poslední šachovnice hostí měla zůstat neobsazená. Z tohoto pohledu je 
situace úplně stejná, jako kdyby nedorazil vůbec.  
 
Pokuta by nebyla uložena (resp. byla by prominuta) pouze v případě, že hráč se nedostavil 
z omluvitelných důvodů. STK ŠSČR označuje omyl v místě konání zápasu jako nedostatečný důvod a 
nutno s ní souhlasit.  
 
VV ŠSČR neshledává, že by v posuzované situaci byl dán liberační důvod, tedy že by ke zpoždění hráče 
došlo z omluvitelných důvodů. Jakkoliv VV ŠSČR v minulosti uznal, že i dopravní nehoda, kterou hráč 
zavinil, může být omluvitelným důvodem, je třeba zohlednit, že dopravní nehoda má svůj původ 
primárně v nebezpečnosti silničního provozu jako takové. Naproti tomu fakt, že hráč si nedostatečně 
zjistil, kde se utkání hraje, jde výlučně k jeho tíži a VV ŠSČR ho v souladu s STK ŠSČR za omluvitelný 
nepovažuje. 
 



 
 

 

 

Usnesení 111/6: VV ŠSČR jako odvolací orgán dle čl. 3, odst. 5 Odvolacího řádu ŠSČR projednal 

odvolání oddílu ŠK JOLY Lysá nad Labem proti rozhodnutí STK ŠSČR o udělení pokuty a rozhodl se 

potvrdit rozhodnutí STK ŠSČR učiněné v 1. instanci jako věcně správné a v souladu s příslušnými řády 

a směrnicemi. 

  

Usnesení 111/7: VV ŠSČR schvaluje vrácení odvolacího poplatku ŠK Joly Lysá nad Labem. 

 

Úkol 111/2: Zaslat ŠK Joly Lysá nad Labem odvolací poplatek – sekretariát. 

 

8. Změna webu ŠSČR 

Zprávu ke změně webu ŠSČR zaslal Jiří Havlíček. 

Společnost Litea upravovala grafiku stránek dle mých připomínek. Příchodem pana Borůvky je situace 

výrazně zlepší (to myslím spolupráci ze strany ŠSČR). Je zapotřebí projít všechny části webu a 

vyzkoušet, zda se chovají tak, jak mají. Na mé připomínky reaguje společnost Litea prakticky ihned 

(řeší problém do druhého dne podle jeho obtížnosti) a to samé platí o Badeeru.  

Litea slíbila co nejdříve vyškolit pana Borůvku, abychom rychle pokračovali dále, přestože jsme 

školení dle smlouvy již vyčerpali. Vyřešil se problém s tříúrovňovým menu a po implementaci dalšího 

pluginu budeme moci vytvářet ve vlastní režii i menu na konkrétních stránkách, jak je tomu v sekci 

Šachy do škol (jiný design, ale totožné ovládání). Taktéž je funkční kalendář. Také jsou již udělány 

některé práce, které byly nad rámec zadání (např. grafický vývoj ratingu u jednotlivců, kategorizace 

aktualit podle krajů) a další jsou ještě před dokončením.  

Teď je na nás dotvořit strukturu webu a plnit ho obsahem. 

Zatím neřeším náš dluh vůči Litee ohledně prací, které museli dělat znovu po odstoupení pana 

Paukerta z projektu tvorby databáze. Momentálně je prioritou připravit soutěže na novou sezonu.  

Stejná situace panuje dle mých informací v části týkající se Šachů do škol. Zde Litea místo původního 

zadání, kde byl požadován pouze web s titulní stranou, dodala dle pozdějších požadavků i rozšíření na 

další podstránky. Zde byl podepsán akceptační protokol, kde bylo několik výhrad, které jsou dnes 

vyřešeny a čeká se opět na naplnění této části webu obsahem, což je zase na naší straně. Dle 

informací od pana Veselého by mělo být skoro vše hotovo. Zbývá odstranit několik nedostatků, ale to 

by neměl být žádný problém, protože pan Veselý je akční a Liteu na vše upozorňuje. 

Nový svazový web : http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/.,  

nové stránky projektu ŠdŠ: www.sachydoskol.litea.cz.  

Bude potřeba vyřešit vztah domén www.chess.cz a www.sachydoskol.cz a také poštovní server by 

neměl mít jiný hosting než webové stránky, ale to je otázka pro techniky. 

http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/
http://www.sachydoskol.litea.cz/
http://www.chess.cz/
http://www.sachydoskol.cz/


 
 

 

 

Vítám, že teď nebudu na web sám a že se mu bude plně věnovat pan Borůvka, kterému budu v rámci 

svých možností nápomocen. Nemám teď prostor procházet všechny stránky a kontrolovat je, 

značnou část jsem jich prošel při tvorbě designu, ale kontroloval jsem převážně design, ne všude 

funkčnost, protože ne všude byla data. 

Diskuze: Po revizi nového webu bylo konstatováno, že bohužel ještě není zcela připraven ke spuštění, 

a proto bude nutné pravděpodobně do konce roku pokračovat ještě na starém webu.  

Usnesení 111/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o změně webu ŠSČR. 

9. Zpráva o projektu LearningChess 
 
Zprávu o projektu podal F. Štross. 
 
Během léta bylo přeloženo webové rozhraní do češtiny, do které lze již na webových stránkách 
LearningChess přepnout: http://learningchess.net/cz/. Z lekcí byl kompletně přeložen Začátečnický 
kurz (36 lekcí) a na zbývajících se intenzivně pracuje. V současné době se vychytávají zjištěné chybičky 
v překladu a vše se připravuje k oficiálnímu spuštění a rozdistribuování do škol zapojených v projektu 
ŠDŠ a do vybraných oddílů. 
 
V srpnu byl čistě pro tento projekt založen nový bankovní účet ŠSČR u Fiobanky. 
 
V příloze je návrh pravidel pro používání LearningChess.net od manažera ŠDŠ M. Veselého. 
 
Usnesení 111/9: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh pravidel pro používání LearningChess.net. 
 
Usnesení 111/10: VV ŠSČR bere na vědomí stav příprav spuštění české verze výukového online 
portálu  LearningChess. 
 
Příloha 5: Návrh pravidel pro využívání LearningChess 

 

10. Zpráva předsedy KM 
 

Zprávu předsedy KM zaslal J. Havlíček. 

 

Uskutečnilo se Mistrovství Evropy mládeže v Praze. Podrobné vyhodnocení vystoupení českých 

reprezentantů dodá TMK, či spíše její reprezentační úsek. Po pořadatelské stránce proběhlo vše 

v pořádku. Příště by bylo vhodné věnovat pozornost ubytování v první a závěrečný den. V první den 

bylo možné se ubytovat až od 14 hodin, přičemž se hrálo od 15 hodin, takže ti, co přijeli ráno, si 

neměli kde odpočinout. Stejně tak poslední den při nejdůležitějším kole celého mistrovství požadavek 

http://learningchess.net/cz/


 
 

 

 

vyklidit pokoje do 11 hodin, když se hrálo od 13 hodin, nebylo dobré. Šťastnější by bylo účastníky 

nerušit a nechat pokoje vyklidit hodinu po zahájení kola, to už by nikomu nevadilo. 

V procesu schvalování jsou obecné propozice Přeboru škol a konkurz na pořadatele celostátního kola 

Přeboru škol. Předpokládá se dotace 80.000,-Kč a uskutečnění společného celostátního kola pro 

všechny kategorie jako v roce 2016. 

Spolupráce s republikovým manažerem projektu Šachy do škol je bezproblémová. Budu nápomocen 

při práci na jedné diplomové práci řešící vztah ratingu Elo s osobnostními charakteristikami mládeže. 

Metodika je původem z Anglie, tak uvidíme, co v Anglii zkoumali. 

Návrh usnesení 111/11: VV bere na vědomí zprávu předsedy KM. 

11. Projekt Šachy do škol 
 
Svou zprávu okomentoval manažer projektu M. Veselý. 
 
V uplynulém období byla dokončena nová koncepce projektu. K dispozici krajským manažerům a 

dalším pracovníkům s mládeží je prezentace Šachy do škol určená pro představení projektu ve 

školách, dále propagační plakátek pro rodiče a děti (formát A4) a také letáček pro prvotní představení 

projektu Šdš (formát A5). Tyto materiály bude po spuštění nového webu možné i stáhnout na 

stránkách věnovaných projektu. 

Na webových stránkách projektu se dodělávají poslední drobnosti a bude se čekat na spuštění 

hlavních webových stránek chess.cz, aby se ze stránek sachydoskol.cz na ně mohly napojit příslušné 

záložky.  

V Praze na Strahově proběhl 19. 8. 2016 workshop o nové koncepci projektu Šdš. Zúčastnilo se ho 

šest krajských manažerů. Další konzultace probíhaly telefonicky, emailovou korespondencí a také při 

ME mládeže v Praze. 

Je dokončena koncepce systému následné péče pro učitele, která zahrnuje jednak část vzdělávací a 

také neméně důležitou oblast podpory spojenou s vytvářením sounáležitosti s projektem Šdš.  

Nyní probíhá seznámení škol s novou koncepcí a také oslovení těch škol, kde již šachy vyučují, ale 

zatím nejsou zapojeni do projektu.  

Usnesení 111/12: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu o projektu Šachy do škol. 

Projekt Dědo, babi, naučte mě šachy 
Je hotových všech 12 lekcí – jsou připraveny ke korektuře a budou doplněny vhodnou grafikou. Mám 

vymyšlený koncept webových stránek projektu a jsou hotové i návrhy obrázků k jednotlivým lekcím.  



 
 

 

 

V průběhu září a října proběhnou ve vybraných městech propagační akce a poslední týden v září 

začnou vycházet v novinách i lekce šachu. 

Usnesení 111/13: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu o projektu Dědo, babi, naučte mě šachy. 

Příloha 6: Prezentace projektu Šachy do škol, verze pro školy 

Příloha 7: Nabídka kroužku pro dívky 

Příloha 8: Nabídka kroužku pro chlapce 

Příloha 9: Leták ŠDŠ 

12. Zpráva předsedy TMK 
 

Zprávu předsedy TMK předložil M. Vokáč. 
 
Letní měsíce byly pro TMK ŠSČR dosti hektické. Proběhla řada významných akcí seniorské i 

mládežnické reprezentace, hodně času zabral i projekt LearningChess. Připravoval se nový cyklus 

školení trenérů a řešily se ještě další důležité otázky. 

Reprezentace 
V Nymburku proběhlo 6. – 10. 8. 2016 soustředění reprezentace mužů a žen za účasti 9 mužů (včetně 
dvou juniorů) a kompletního pětičlenného olympijského družstva žen. Podrobnosti v přílohách od 
manažera reprezentace Michala Konopky. 
 
V těchto dnech probíhá šachová olympiáda v Baku, závěrečné kolo je na pořadu v den schůze VV 

ŠSČR. V první polovině soutěže si naše družstvo mužů vede výborně a pohybuje se v čelní skupině, 

uvidíme, jak se tentokrát podaří překonat tradiční problém slabších závěrů. Družstvo žen zatím 

předvádí nejisté výkony a pohybuje se nad středem tabulky, vícekrát však naopak dokázalo závěr 

soutěže zvládat dosti úspěšně, naše reprezentantky se zřejmě chvíli potřebují rozehrávat. 

Úsek mládeže absolvoval dvě vrcholné akce 
Mistrovství Evropy družstev do 18 let – tým juniorů v sestavě Jan Vykouk, Matyáš Marek, Jíří Rýdl a 
Jakub Půlpán neobhájil loňské bronzové medaile, celkově 4. místo ze 12 družstev je ovšem stále 
slušný výsledek, zvláště když většina našich juniorů nehrála zdaleka v ideální formě. Tým juniorek A 
v sestavě Natálie Kaňáková a Jitka Jánská obsadil celkově 6. místo ze 14 družstev (to však neodpovídá 
parametru první poloviny soutěže vzhledem ke startu 6 družstev typu B). Náš druhý tým pod 
hlavičkou ŠK Světlá nad Sázavou v sestavě Nela Pýchová a Simona Suchomelová obsadil 8. místo. Oba 
výsledky je možno kvalifikovat jako mírně nadprůměrné. Podrobnosti v příloze v materiálech  TRM 
Davida Kaňovského. 
 



 
 

 

 

Na konci června proběhlo druhé soustředění reprezentace mládeže opět v Kunžaku. Dodatečně je 
předkládána zpráva z tohoto soustředění a přehled čerpání rozpočtu za obě červnová soustředění 
reprezentace mládeže. 
 
V srpnu proběhlo v Praze ME mládeže, vrcholná soutěž mládeže letošního roku. Nejvýraznějším 
výsledkem našich mladých reprezentantů byla bronzová medaile Richarda Stalmacha v kategorii H10 
(7,5 z 9). Obstáli i naši reprezentanti v kategoriích do 18 let: Natálie Kaňáková obsadila v D18 11. 
místo (6), v H18 se prosadili na 7. místě Josef Havelka (6,5), 10. místě Nguyen Thai Dai Van (6) a na 
15. místě Jan Vykouk (6). Závěrečná zpráva z ME bude vzhledem k vytížení TRM předložena až na 
příští schůzi VV. Nechci ji předbíhat, proto dodám je pár dalších výsledků. Úspěchem je 17. místo 
Sofie Přibylové v D14 (6), jinak se však naše dívky příliš neprosadily. Na +1 (5/9) se dostaly ještě 
Martina Fusková a Simona Suchomelová v D18, Blanka Brůnová, Ludmila Kopcová a Anežka Vlková 
v D16, Karin Němcová v D14 a Jana Sikorová v D8. Zvláště v kategorii D18 jsme očekávali trochu lepší 
výsledky, všeobecně však většina děvčat ve svých kategoriích nepřekročila šedý průměr – nepříliš 
optimistická vize pro budoucnost. Chlapci si počínali trochu lépe, na +2 (5,5/9) se dostali ještě Jakub 
Půlpán, Martin Blahynka a Jiří Rýdl v H18, Arsenij Anaškin a Jiří Liška v H16 Jakub Petr v H14 a Vojtěch 
Spousta v H8. I zde jsme však zvláště od některých reprezentantů očekávali poněkud lepší výkony. 
V současné době probíhají poslední přípravy před odletem naší výpravy na MS HD 14-18 do Khanty-
Mansijsku (20. 9. - 4. 10.), závěrečnou represoutěží mládeže bude MS HD 8-12 v Batumi (18. - 31. 
10.), vedoucím výpravy bude GM Vladimír Talla. Další informace v přílohách RTM Davida Kaňovského. 
 
Mistrovství světa seniorů 2016 Mariánské Lázně 19. – 30. 11. 2016 
Vzhledem k tomu, že je MS pořádáno v ČR, je v našem zájmu zajistit alespoň důstojnou účast našich 
šachistů. TMK doporučuje podpořit v této soutěži účast bývalých olympioniků, kteří stále aktivně hrají 
na přiměřené výkonnostní úrovni. Návrh nominace: kategorie M50 – Petr Hába, Marek Vokáč. 
Kategorie M65 – Vlastimil Jansa, Eduard Meduna, Jiří Lechtýnský.  Kategorie W50 – Eliška Richtrová. 
Podpora by zahrnovala úhradu nezbytných nákladů po dobu soutěže v plné výši (poplatek FIDE, 
ubytování, stravování, příspěvek na dopravu) v jednolůžkových pokojí hotelu Polonia. TMK proto 
navrhuje navýšit rozpočtovou položku V1.12 na celkovou částku 97.000 Kč. 10.000 Kč z této částky 
bylo čerpáno jako příspěvek na MČR seniorů. Navýšení bude pokryto z úspor nákladů na olympiádu. 
Návrh byl předběžně projednán s hospodářem svazu a je předkládán s jeho souhlasem. Podrobný 
rozpis nákladů MS viz příloha. 
 
KTCM 
Vzhledem k delšímu zdravotnímu výpadku Jaroslava Fialy došlo v této agendě ke skluzu. Schváleny 
byly další předložené projekty krajů: Praha, Pardubický, Karlovarský a Ústecký. Těmto krajům je 
možno převést druhou splátku přidělené dotace. 
 

kraj Celková dotace První záloha Druhá záloha 

Praha 100 292,89 Kč 15 000,00 Kč 45 175,73 Kč 

Karlovarský 38 200,84 Kč 15 000,00 Kč 7 920,50 Kč 

Ústecký 43 472,80 Kč 15 000,00 Kč 11 083,68 Kč 

Pardubický 62 803,35 Kč 15 000,00 Kč 22 682,01 Kč 

 
Své projekty KTCM stále nepředložily Jihočeský kraj a Liberecký kraj. 



 
 

 

 

 
Projekt LearningChess 
Významná část letních měsíců byla věnována dotažení tohoto projektu. V této chvíli je po technické 
stránce (překlad lekcí, překlad webu, ladění kompatibility lekcí) připraven k provoznímu spuštění Kurz 
1 pro začátečníky. Pokračují překlady lekcí Kurzu 2 pro středně pokročilé a Kurzu 3 pro pokročilé, po 
zkušenostech s laděním Kurzu 1 odhaduji, že by tyto Kurzy mohly být k provoznímu spuštění 
připraveny do poloviny listopadu, v lepším případě do konce října. 
 
Školení trenérů 
Během ME mládeže proběhlo v Praze školení trenérů FIDE zajišťované trenérskou komisí FIDE. 
Kvalifikaci Trenér FIDE získali z ČR Vlastimil Babula, Zbyněk Hráček, Stanislav Jasný, Milan Pastičák, 
Petr Pisk a Jiří Tůma. Podrobnosti o školení je možno nalézt na: 
http://www.fide.com/images/stories/NEWS_2016/Trainers/FTS-PRA_2016-Results_Letter.pdf 
 
Konečně se podařilo shromáždit přiměřený počet přihlášek do školení trenérů 2. třídy, nový cyklus 
bude zahájen víkendovým seminářem 17. - 18. 9. 2016 v Praze. 

Usnesení 111/14: VV ŠSČR upravuje rozpočtovou položku V1.12 na částku 97.000 Kč. Navýšení bude 
kryto z úspor v položce V1.1 a V1.2. 
 
Usnesení 111/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 
 
Úkol 111/3: Zaslat druhou splátku KTCM na PŠS, ŠSKV, ÚKŠS a PDŠS – sekretariát. 
 
Úkol 111/4: Na základě smluvních podmínek zaslat odměny reprezentantům na Šachové olympiádě – 
sekretariát. 

Příloha 10: Zpráva ze soustředění reprezentace 2016 
Příloha 11: Rozpočet soustředění reprezentace 2016 
Příloha 12: Zpráva TRM 
Příloha 13: Závěrečná zpráva z ME juniorských družstev 
Příloha 14: Výdaje z ME juniorských družstev 
Příloha 15: Zpráva z 2. reprezentačního soustředění mládeže 
Příloha 16: Výdaje z 2. reprezentačního soustředění mládeže 
Příloha 17: Rozpočet MS seniorů 

13. Zpráva předsedy KMK 
 

Zprávu KMK uvedl J. Kolašín. 
 
Velmi úspěšná byla šachová prezentace v olympijském parku Rio-Lipno. Šachy si zahráli např. Antonín 
Panenka, ministr Jan Mládek nebo moderátor Daniel Stach, s nimi odhadem dalších 5000 lidí. Velké 
poděkování za přípravu představení živých šachů patří ŠACHklubu Tábor. 
 
Podařilo se natočit prvních 14 dílů projektu Partie osobností, mj. s Milošem Zemanem, Dominikem 
Haškem nebo profesorem Janem Pirkem. V současné době probíhají práce na střihu. Před 

http://www.fide.com/images/stories/NEWS_2016/Trainers/FTS-PRA_2016-Results_Letter.pdf


 
 

 

 

autogramiádou českého olympijského týmu si šachy zahráli i olympijští medailisté Lukáš Krpálek a Jiří 
Prskavec. 
 
Uspořádali jsme úspěšnou tiskovou konferenci před odletem našich reprezentantů na olympiádu. 
Zprávy o olympiádě vycházejí v ČTK, České televizi nebo na idnes.cz. 
  

Usnesení 111/16: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. 
 
Příloha 18: Monitoring červenec 2016 
 
Příloha 19: Monitoring srpen 2016 
 

14. Zpráva předsedy STK 
 

Zprávu STK uvedl J. Malec. 
 
Byl zveřejněn konkurz na pořadatele závěrečného trojkola tht Extraligy 2016/2017 s podmínkou 

konání v Brně (zatím bez odezvy, uzávěrka přihlášek je 20. 9.). 

 

Byl vyhodnocen konkurz na pořadatele MČR 2017 mužů a žen, bude se konat v rámci mezinárodní 

festivalu Ostravský koník (pravděpodobně 29. 4. - 7. 5. 2017). 

 

Byly schváleny turnaje do seriálu GP 2016/2017, první turnaj proběhl v Turnově 10. 9. 

 

Byly schváleny propozice MČR juniorek a polofinále MČR juniorů 2016 (kategorie D20, D18, D16, H20, 

H18, H16, družstva) - koná se 13. - 19. 11. v Kovářské, okr. Chomutov (pořadatel TJ Neratovice). 

 

Proběhlo MČR seniorů (Rychnov nad Kněžnou 20. - 28. 8.), anketa v jeho průběhu potvrdila zachování 

stávajícího tempa (bez přídavku 30 minut po 40. tahu). 

 

Proběhlo  MČR juniorů (kategorie D20, D18, D16, H20, H18, H16, družstva) v rapid šachu 2016 

(Vyškov 9. - 11. 9.). 

 

Nervozita ohledně vedení ligových soutěží (zda zveřejnění bude na novém webu, nebo ještě postaru) 

dostoupila vrcholu - uzávěrka přihlášek je 15. 9. a vedoucí soutěží jsou ponecháváni v nejistotě. 

Vzápětí navážou krajské soutěže a hrozí kolaps s prezentací komplexu soutěží družstev. 

 

Usnesení 111/17: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2017 juniorů a dorostenců ve výši 
90.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 



 
 

 

 

Usnesení 111/18: VV ŠSČR ukládá STK vypsat konkurzy na mistrovské soutěže 2017 tak, aby mohly 
být vyhodnoceny (přiřazeno pořadatelství) do konce listopadu 2016. 
 
Usnesení 111/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2017 juniorek a dorostenek a polofinále 
MČR 2017 juniorů a dorostenců“ ve výši 20.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 
Usnesení 111/20: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2017 v rapid šachu jednotlivců“ ve výši 
10.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 
Usnesení 111/21: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2017 v rapid šachu žen“ ve výši 10.000 
Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 
Usnesení 111/22: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2017 seniorů“ ve výši 20.000 Kč a 
zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 
Usnesení 111/23: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „Pohár ČR 2017 v rapid šachu družstev“ ve výši 
10.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 
Usnesení 111/24: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2017 v rapid šachu juniorů a juniorek“ 
ve výši 10.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 
Usnesení 111/25: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli „MČR 2017 v bleskovém šachu družstev“ ve 
výši 10.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2017. 
 
Usnesení 111/26: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 
 
Úkol 111/5: Vypsat konkurzy na mistrovské soutěže 2017 tak, aby mohly být vyhodnoceny (přiřazeno 
pořadatelství) do konce listopadu 2016 – STK. 
 

15. Zpráva předsedy LK 
 

Zprávu předsedy LK předložil V. Novotný. 
 
Legislativní komise připravila v reakci na podnět Z. Urbana úpravu Jednacího řádu VV ŠSČR. 
 
Podle požadavků rozšířené STK byl k 1. 9. 2016 upraven Soutěžní řád – šlo o drobnou úpravu 
pomocných kritérií. Zbývá dořešit požadavek rozšířené STK, aby bylo ze SŘ zřejmé, že kraje mají 
povinnost pořádat krajské přebory ve všech kategoriích definovaných v SŘ.  
 
LK připravila pro dnešní jednání VV ŠSČR podklad k odvolání ŠK JOLY Lysá nad Labem.  
 
LK dořešila několik úkolů uložených VV ŠSČR, zaznamenala několik připomínek pro budoucí úpravu 
předpisů, dala podnět STK k úpravě budoucích rozpisů lig, aby pokuty byly stanoveny absolutně 
(vynechání předložky „do“ před sazbou pokuty) a aby STK zvážila, zda neobsazení šachovnice 



 
 

 

 

netrestat obdobně jako špatné rozsazení hráčů, aby nebylo možné si „koupit“ výhodu v podobě 
vynechání jiné než poslední šachovnice při nedostatečném počtu hráčů.  
 
Přes zvýšenou aktivitu je nutno konstatovat, že LK má stále celou řadu restů, všem čekajícím se 
omlouvám.  
 
Na závěr bych rád pochválil J. Benáka, jako nejaktivnějšího člena LK.  
  
Usnesení 111/27:  VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy LK.  
 

16. Rozpočet administrativní práce komisí 
 
V. Novotný předložil návrh na rozdělení rozpočtové položky V15.10. 

Předkládám VV ŠSČR návrh na rozdělení rozpočtové položky V15.10 – administrativní práce komisí. 

Oproti loňsku navrhuji dílčí drobné úpravy.  

 

Usnesení 111/28:  VV ŠSČR schvaluje podrobný rozpočet položky V15.10. 

 

Příloha 20: Rozpočet – administrativní práce komisí 

 

17. Finanční podpora oslav Věry Menčíkové 
 
K tématu finanční podpory oslav Věry Menčíkové podal zprávu V. Novotný. 

 

ŠSČR se zapojil do letošních oslav 110. narození první mistryně světa, Věry Menčíkové, které 

organizuje Výbor oslav za účasti spolku Sokrates 2001, sponzora a dalších osob. Zapojení ŠSČR mělo 

dosud převážně nefinanční charakter s výjimkou poštovného za rozesílání pamětních listů a následně 

podporou tří ženských simultánek.   

 

Nyní jsem byl organizátory požádán o finanční podporu, neboť nezískali granty v očekávané výši a 

sponzor oslav již překročil svůj plánovaný příspěvek (prodražilo se vydání knihy).  

 

Oslavy by měly vyvrcholit memoriálem Věry Menčíkové 18. září a galavečerem za účasti zástupců 

MŠMT, ambasád Ruska a Velké Británie, významných šachistek současnosti a minulosti a dalších 

hostů, kde by se předávaly ceny Věry Menčíkové.  

 

Právě na galavečer žádají pořadatelé o příspěvek, dle pracovního rozpočtu jim chybí 18.000 Kč.  

Jako možnou podporu navrhuji převést částku 14.000 Kč určenou v rozpočtu na neuskutečněnou 

československou extraligu žen – jde totiž rovněž především o podporu a propagaci ženského šachu.  

http://www.nss.cz/memorial-very-mencikove-2016


 
 

 

 

 

Usnesení 111/29:  VV ŠSČR schvaluje dar ve výši 14 000 Kč pro spolek Sokrates 2001, IČ 700 98 930, 

na uspořádání oslav 110. narození Věry Menčíkové. 

 

18. Zpráva sekretariátu 
 

Zprávu sekretariátu předložil F. Štross. 

Od 1. září nastoupil na pražský sekretariát nový zaměstnanec Radim Borůvka jako náhrada za 
odcházejícího Jana Kolašína. S J. Kolašínem bylo domluveno ukončení pracovního poměru k 30. 9. 
2016. 

Probíhá příprava spuštění nového webu ŠSČR a projektu LearningChess. 

Krajským šachovým svazům byla zaslána první splátka dotace ve výši 20.000 Kč z položky rozpočtu 
V10.8. 
 
Pro české reprezentační týmy na Šachovou olympiádu v Baku byla zajištěna víza a pojištění. 
 
Pokračuje zajištění účasti našich dorostenců na ME v Chanty-Mansijsku (14, 16, 18) a v Batumi (8, 10, 
12). 
 
Odeslána přihláška AVE Nový Bor do Evropského poháru klubů 2016 a uhrazena faktura pořadatelům. 
 
Byla dokončena fakturace za ME mládeže v Praze. 

J. Kolašín na ME mládeže pomáhal s organizací české výpravy a s tiskovými zprávami. 

Bylo provedeno vyúčtování ME juniorských družstev v Celje. 

Byly vytvořeny návrhy smluv s pořadateli MČR mládeže v rapid šachu, MČR v bleskovém šachu 
družstev a Poháru ČR v rapid šachu družstev. 
 
Na MŠMT byl zaslán výkaz výsledků z ME juniorských družstev a ME mládeže kat. H18 a D18. 

Byl dokoupen materiál k elektronickým šachovnicím. 

Elektronické šachovnice byly zapůjčeny na MEU a ME mládeže a poté na Open Říčany. 

M. Petras se za ŠSČR zúčastnil v sobotu 6. 8. 2016 šachové části akce "Léto pod viaduktem - Karlín 
2016".  
 



 
 

 

 

M. Petras prostudoval podmínky pro vstup do Unie profesionálních trenérů (UPT) k přípravě žádosti 
P. Piska, a jeho žádost doručil Radě UPT. 

Na FIDE byly odeslány žádosti o titul WIM pro Natašu Richterovou a FA pro Martina Siebera, Jaromíra 

Skálu a Martina Šmajzra.  

Ondřeji Mejzlíkovi byl vyřízen titul FM.  
 
Pro Marka Malého, Jaroslava Šulce, Karla Záleského a Simonu Suchomelovou byly na FIDE vyřízeny 
licence rozhodčího. 
 
Po 11 měsících jako podklad ze školení trenérů v Rumburce dorazil pouze nepředpisový přehled jmen 
účastníků bez dalších potřebných údajů. Trenérská kvalifikace je zapsána do členské databáze, ale 
není možno trenérům vystavit osvědčení - chybí údaje. Zaurgováno u vedoucího školení P. Chrze. 
 
Byla vystavena osvědčení pro dva nové trenéry T2 (GM Babula, GM Hráček). 
 
V řádném termínu byla proplacena pololetní faktura FIDE ve výši 4.002 eura. Sleva za včasnou platbu 
činí 320 euro. 
 
Na ČOV byl zaslán přehled funkcionářů ŠSČR působících v mezinárodních organizacích. 
 
Pamětní listy Věry Menčíkové byly rozdistribuovány na Open Letní Praha, Open Olomouc, do Tábora, 
Rakovníka a do Jinců. 
 
Byl zajištěn převoz zahradních šachů na akci Hry bez hranic konanou ve dnech 31. 8. – 4. 9. 
v Malešickém parku v Praze a jejich následný odvoz do Pravonína. 
 
Je nutné schválit proplacení faktury za MS kadetů ve výši 7.134 dolarů, které proběhne v říjnu 
v gruzínském Batumi. 
 
31. 5. 2016 vypršelo zmocnění pro GS F. Štrosse samostatně jednat za ŠSČR. Dodatečně by se mělo 
toto zmocnění schválit za období 1. 6. – 13. 9. 2016 a zároveň prodloužit na další období. 

Usnesení 111/28: VV ŠSČR jako statutární orgán Šachového svazu České republiky, z. s. podle 
ustanovení § 440 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatečně schvaluje právní 
jednání, která za něho  v mezích předchozího pověření učinil pan František Štross ve dnech 1. 6. 2016 
až 13. 9. 2016. 
 
Usnesení 111/29: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období 14. 

9. 2016 až 31. 8. 2017 dle přiloženého zmocnění. 

 
Usnesení 111/30: VV ŠSČR schvaluje mzdový výměr pro Radima Borůvku ve výši 21.000 Kč. 
 
Usnesení 111/31: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury za MS kadetů ve výši 7.134 USD. 

http://www.hrybezhranic.cz/


 
 

 

 

 
Usnesení 111/32: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 
 
Příloha 21: Faktura FIDE 
Příloha 22: Rozpis položek faktury FIDE 
Příloha 23: Faktura za MS kadetů 
Příloha 24: Zmocnění F. Štrosse 
 

19. Zpráva předsedy OK 
 

Zprávu předsedy OK předložil F. Štross. 

 

Do ŠSČR vstoupily dva nové oddíly: ŠK Garde Kaznějov (Šachový svaz Plzeňského kraje) a TJ Slovan 
Varnsdorf (Šachový svaz Libereckého kraje). 
 
Poslední oddíl (Horní Čermná) zaslal seznam členů.  
 
K 12. 9. bylo vyřízeno celkem 365 přestupů a 141 zaregistrovaných cizinců. 
 
Byly aktualizovány trenérské třídy ze školení 4. tříd v Rumburku, Vyškově a Plzni. 
 
Byly aktualizovány rozhodcovské třídy ze školení 3. tříd v Říčanech. 
 
Stále nejsou uhrazeny podzimní faktury z roku 2015: TJ Semily 655 Kč (penále 155 Kč, sankce 500 Kč) 
a Agentura GARDE Calcio Olomouc 500 Kč (sankce).  
 
Usnesení 111/33: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 
 

20. MČR v bleskovém šachu 2016 
 
O přípravách MČR v bleskovém šachu 2016 informoval F. Štross. 
 
Během srpna proběhl výběr hracího sálu. Nejprve jsme osobně prohlédli kongresový sál v Hotelu 
Olšanka, který není špatný, ale vzhledem k předpokládané účasti několika set hráčů, nemá zcela 
postačující kapacitu. Lze o něm však uvažovat v případě méně masovějších akcí.  Dalším vytipovaným 
místem bylo Kongresové centrum v Praze – Nuslích, hned vedle stanice metra Vyšehrad. Nabídnut 
nám byl tzv. Jižní sál, který se ukázal být jako velmi vhodný pro tuto akci, a proto jsme ho závazně 
objednali. Kapacitu má přibližně pro 400 hráčů. MČR v bleskovém šachu 2016 se tedy uskuteční 
v sobotu 17. prosince v Jižním sálu Kongresové centra. V přílohách je navržené uspořádání sálu pro 
368 respektive 412 hráčů (vchod vlevo u chybějící řady stolů). Definitivní uspořádání bude ještě 
potřeba doladit pravděpodobně osobně přímo na místě. 
 

http://www.chess.cz/db/clen.php?oid=80606&onazev=%C5%A0K%20Garde%20Kazn%C4%9Bjov
http://www.chess.cz/db/clen.php?oid=80607&onazev=TJ%20Slovan%20Varnsdorf%20z.s.%20-%20%C5%A1achov%C3%BD%20odd%C3%ADl
http://www.chess.cz/db/clen.php?oid=80607&onazev=TJ%20Slovan%20Varnsdorf%20z.s.%20-%20%C5%A1achov%C3%BD%20odd%C3%ADl
http://www.chess.cz/www/informace/komise/ok/prestupy/prestupy-clenu-2016/prestupy-clenu-k-12-9-2016.html
http://www.chess.cz/www/informace/komise/ok/cizinci/registrace-cizincu-2016/registrace-cizincu-k-7-9-2016.html


 
 

 

 

Na sponzorské podpoře jsme se zatím předběžně domluvili s panem Ing. Stankem z Czechoslovak 
Real. 
 
Během října chceme nechat schválit a posléze zveřejnit propozice. 
 
Usnesení 111/34: VV ŠSČR bere na vědomí přípravy MČR v bleskovém šachu 2016. 
 
Úkol 111/6: Vypracovat propozice k MČR v bleskovém šachu a předložit ke schválení – sekretariát. 
 
Příloha 25: Uspořádání sálu pro 368 osob 
 
Příloha 26: Uspořádání sálu pro 412 osob 

21. Různé 
 
Termín a místo 112. schůze VV ŠSČR 
112. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 18. 10. 2016 v Praze. 
 
Pozvánka na konferenci KHŠS 
Pro členy VV dorazila pozvánka na konferenci KHŠS konanou v neděli 18. září v Hostinném. Účast 
přislíbil předseda STK Jan Malec. 
 
Pozvánka na akci 95 let organizovaného šachu ve Znojmě 
Od pana Lahodného přišla pozvánka na připravovanou akci 95 let organizovaného šachu ve Znojmě, 

viz přílohu. Z VV se pravděpodobně nikdo nezúčastní. 

Pozvánka na galavečer s udělováním s udělováním cen Věry Menčíkové 
Společnost Sokrates zaslala pozvánku na slavnostní galavečer s udělováním cen Věry Menčíkové 
konaný 24. listopadu v Praze. Účast ze ŠSČR je pravděpodobná. 
 
Příloha 27: Pozvánka na 95 let organizovaného šachu ve Znojmě 

22. Závěr 
 

V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní jednání a ukončil schůzi v 19:15. 

 

 

 

.....................................          ..................................... 
Zapsal:  František Štross                                     Ověřil: Viktor Novotný 
 
 
 

http://khss.chess.cz/?p=8505


 
 

 

 

Soupis nových úkolů: 
Úkol 111/1: Přefakturovat 1. Novoborskému ŠK náklady za Evropský klubový pohár 2016 - 
sekretariát. 
Úkol 111/2: Zaslat ŠK Joly Lysá nad Labem odvolací poplatek – sekretariát. 
Úkol 111/3: Zaslat druhou splátku KTCM na PŠS, ŠSKV, ÚKŠS a PDŠS – sekretariát. 
Úkol 111/4: Na základě smluvních podmínek zaslat odměny reprezentantům na Šachové olympiádě – 
sekretariát. 
Úkol 111/5: Vypsat konkurzy na mistrovské soutěže 2017 tak, aby mohly být vyhodnoceny (přiřazeno 
pořadatelství) do konce listopadu 2016 – STK. 
Úkol 111/6: Vypracovat propozice k MČR v bleskovém šachu a předložit ke schválení – sekretariát. 
 

Přílohy: 
Příloha 1: Zápis ze 110. schůze VV ŠSČR 
Příloha 2: Položkový rozpočet projektu Šachy do škol 
Příloha 3: Jednací řád VV ŠSČR 
Příloha 4: Soutěžní řád ŠSČR 
Příloha 5: Návrh pravidel pro využívání LearningChess 
Příloha 6: Prezentace projektu Šachy do škol, verze pro školy 
Příloha 7: Nabídka kroužku pro dívky 
Příloha 8: Nabídka kroužku pro chlapce 
Příloha 9: Leták ŠDŠ 
Příloha 10: Zpráva ze soustředění reprezentace 2016 
Příloha 11: Rozpočet soustředění reprezentace 2016 
Příloha 12: Zpráva TRM 
Příloha 13: Závěrečná zpráva z ME juniorských družstev 
Příloha 14: Výdaje z ME juniorských družstev 
Příloha 15: Zpráva z 2. reprezentačního soustředění mládeže 
Příloha 16: Výdaje z 2. reprezentačního soustředění mládeže 
Příloha 17: Rozpočet MS seniorů 
Příloha 18: Monitoring červenec 2016 
Příloha 19: Monitoring srpen 2016 
Příloha 20: Rozpočet – administrativní práce komisí 
Příloha 21: Faktura FIDE 
Příloha 22: Rozpis položek faktury FIDE 
Příloha 23: Faktura za MS kadetů 
Příloha 24: Zmocnění F. Štrosse 
Příloha 25: Uspořádání sálu pro 368 osob 
Příloha 26: Uspořádání sálu pro 412 osob 
Příloha 27: Pozvánka na 95 let organizovaného šachu ve Znojmě 


